UCHWAŁA nr 18/2010
Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia ogólnych kierunków działalności
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
§ 1.
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury Rada Programowa ustala następujące ogólne kierunki działalności
Krajowej Szkoły:
1)

Realizacja procesów szkoleniowych w zakresie aplikacji ogólnej,
sędziowskiej, prokuratorskiej oraz szkolenia ustawicznego - na
podstawie programów i harmonogramów przyjętych przez Radę
Programową.

2)

Zapewnienie kadry wykładowców gwarantujących najwyższy poziom
szkoleń.

3)

Zapewnienie profesjonalnej kadry urzędniczej dla sprawnego i
efektywnego funkcjonowania Krajowej Szkoły.

4)

Stworzenie niezbędnej infrastruktury umożliwiającej realizację zadań
powierzonych Krajowej Szkole.

5)

Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania i administrowania
Krajową Szkołą.

6)

Opracowywanie szczegółowych programów szkoleń ustawicznych,
których

celem

jest:

podnoszenie

kwalifikacji

zawodowych

uczestników, dbałość o najwyższe standardy etyczne, wspieranie
niezawisłości

sędziowskiej,

niezależności

poszanowanie tradycji kultury prawnej.

1

prokuratorskiej

i

7)

Współpraca ze środowiskami kształtującymi opinię publiczną w
zakresie opracowania i prowadzenia szkoleń mających na celu rzetelne
prezentowanie wizerunku sądu i prokuratury.

8)

Współpraca w dziedzinie szkoleń z Sądem Najwyższym, Naczelnym
Sądem Administracyjnym, Prokuraturą Generalną, wydziałami prawa
szkół wyższych, jednostkami badawczo-rozwojowymi i placówkami
naukowymi, Polską Akademią Nauk i Polską Akademią Umiejętności.

9)

Współdziałanie z Naczelną Radą Adwokacką, Krajową Radą Radców
Prawnych oraz Krajową Radą Notarialną w zakresie działalności
szkoleniowej.

10)

Prowadzenie

analiz

i

badań

służących

opracowaniu

profili

kompetencyjno- kwalifikacyjnych dla stanowisk pracy w sądach i
prokuraturach oraz metod i form ich wykorzystania w działalności
szkoleniowej.
11)

Opracowanie programu i prowadzenie szkoleń dla pracowników sądów
i prokuratur.

12)

Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji zdań
nałożonych na Krajową Szkołę.

13)

Kontynuowanie międzynarodowej współpracy z organizacjami i
instytucjami zajmującymi się szkoleniem kadr sądownictwa i
prokuratury oraz doskonaleniem jego metod i form.

14)

Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy pomocowych przeznaczonych
na finansowanie działań Krajowej Szkoły.

15)

Podejmowanie innych działań sprzyjających kształceniu kadr sądów i
prokuratur.
§ 2.

Na podstawie art. 10 ust.2 w związku z art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26,
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poz. 157 ze zm.) Rada Programowa przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości
ogólne kierunki działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
celem ich zatwierdzenia w zakresie zgodności z planem finansowym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zgodności z
planem finansowym, z dniem zatwierdzenia przez Ministra Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Programowej
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
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